
Перелік розпоряджень 

міського голови з основної діяльності,  

які видані у лютому  2020 року 

 

№ 

з/ч 

№ роз 

поряд

жен 

ня 

 

Дата 

 

Назва розпорядження 

1.  23-ОД 03.02.2020 Про зняття з контролю розпоряджень міського 

голови 

2.  24-0Д 06.02.2020 Про затвердження паспортів бюджетних програм 

на 2020 рік 

3.  25-ОД 06.02.2020 Про затвердження паспортів бюджетних програм 

на 2020 рік 

4.  26-0Д 06.02.2020 Про висвітлення діяльності Конотопської міської 

ради 

5.  27-ОД 07.02.2020 Про результати міського конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами 

громадянського суспільства у сфері соціального 

життя міста, для реалізації яких надається 

фінансова підтримка на 2020 рік 

6.  28-ОД 07.02.2020 Про відзначення в місті Конотопі у 2020 році Дня 

вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав 

7.  29-ОД 07.02.2020 Про проведення навчально-тренувального збору з 

гандболу для команди дівчат (U-17) 

8.  30-ОД 13.02.2020 Про проведення в місті заходів до Всесвітньої 

кампанії «Година Землі 2020» 

9.  31-ОД 13.02.2020 Про проведення в місті Конотоп воркшопу 

«Екологія&Енергія» 

10.  32-ОД 13.02.2020 Про проведення відкритого Чемпіонату міста з 

карате. 

11.  33-ОД 13.02.2020 Про проведення Кубку міста з гирьового спорту 

серед студентів ВНЗ та учнів ДПТНЗ. 

 

12.  34-ОД 13.02.2020 Про проведення тренінгової програми для молоді 

міста. 

13.  35-ОД 13.02.2020 Про проведення змагань зі швидкісного складання 

кубика-Рубіка. 



14.  36-ОД 13.02.2020 Про проведення тренінгової програми 

«Управління конфліктами» для молоді міста. 

15.  37-ОД 13.02.2020 Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 07.02.2020 №27-ОД «Про результати 

міського конкурсу з визначення проектів, 

розроблених інститутами громадянського 

суспільства у сфері соціального життя міста, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка на 

2020 рік». 

16.  38-ОД 13.02.2020 Про проведення навчально-тренувального збору 

для збірної міста з футболу. 

17.  39-ОД 14.02.2020 Про III пленарне засідання тридцять дев’ятої сесії 

Конотопської міської ради сьомого скликання. 

18.  40-ОД 17.02.2020 Про відзначення в місті Конотопі у 2020 році Дня 

Героїв Небесної Сотні. 

19.  41-ОД 17.02.2020 Про затвердження плану основних  заходів 

цивільного захисту м.Конотопа на 2020 рік. 

20.  42-ОД 17.02.2020 Про виплату винагород спортсменам і тренерам з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту. 

21.  43-ОД 24.02.2020 Про IV пленарне засідання тридцять дев’ятої сесії 

Конотопської міської ради сьомого скликання. 

22.  44-ОД 24.02.2020 Про розподіл обов’язків між міським головою, 

секретарем міської ради, першим заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, тимчасово виконуючими обов’язки 

заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради та керуючим справами 

виконкому 

23.  45-ОД 24.02.2020 Про участь у особистому чемпіонаті області з 

лижних гонок. 

24.  46-ОД 26.02.2020 Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 24.02.2020 №43-ОД. 

25.  47-ОД 26.02.2020 Про затвердження паспортів бюджетних програм 

на 2020 рік. 

26.  48-ОД 26.02.2020 Щодо проведення зустрічі аніме спільноти. 

27.  49-ОД 26.02.2020 Про проведення фестивалю патріотичної пісні 

«Від серця до серця». 

 



28.  50-ОД 26.02.2020 Про проведення фестивалю молодіжної творчості 

«Студентська весна». 

29.  51-ОД 26.02.2020 Про проведення вишколу пам’яті воїнів-

добровольців А.Кривича та М.Сусла. 

30.  52-ОД 26.02.2020 Про участь міської чоловічої команди у обласному 

турнірі з гандболу пам’яті Галеніна В.П. 

 


